
CEL 

Już 28 lutego, zapraszamy do udziału w warsztatach online, podczas których omówione zostaną liczne zmiany w prawie

pracy, których wdrożenia zostały zaplanowane na nadchodzący rok. Zmienione przepisy wprowadzą niebawem szereg

nowych obowiązków oraz uprawnień dla pracodawców i wymagać będą od nich podjęcia zarówno aktywnych działań, jak i

zastanowienia się nad rewizją dotychczasowych rozwiązań. 

Zmiany związane są m.in. z nowelizacją Kodeksu pracy, w tym wdrożeniem kodeksowego reżimu pracy zdalnej oraz

przepisów dot. badania trzeźwości pracowników, a ponadto - koniecznością dostosowania polskiego porządku

prawnego do przepisów unijnych. Omówimy również nowe trendy HR, jak np. założenia projektu ustawy

wprowadzającej 4-dniowy tydzień pracy. Nie pominiemy również planowanych zmian w prawie imigracyjnym, zwłaszcza

w zakresie usprawnienia procedur imigracyjnych i ewentualnej odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie

przepisów. 

Podczas warsztatów omówimy m.in.:

▪ Czy rzeczywiście czeka nas rewolucja w prawie pracy – jakich obszarów będą dotyczyć zmiany oraz jakie zmiany właśnie

weszły w życie?

▪ Jak przygotować organizację na zmiany? – wpływ zmian na stosowane polityki zatrudnienia, wzory dokumentacji

pracowniczej oraz organizację pracy 

▪ Jakie działania należy podjąć już teraz, a jakie po wejściu przepisów w życie?

▪ Jak można skorzystać z nowych przepisów? - jakie korzyści będą z nich wynikać

▪ Jakie obowiązki zostaną nałożone na pracodawców w związku z wprowadzonymi oraz planowanymi zmianami?

▪ Z jakimi wyzwaniami najbardziej borykają się pracodawcy w kontekście zmian?

▪ Jakie są trendy rynkowe i jak wygląda obecna praktyka w kontekście wprowadzanych zmian?

▪ Jak do zmian podchodzą pracodawcy z różnych branż?

online  
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Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby związane z szeroko pojętym HR, w tym lokalnych

przedstawicieli pracodawców, działów HR i Comp&Ben, działów prawnych, compliance oraz menedżerów.
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PROGRAM 

Wtorek, 28 lutego

08:55 ‑ 09:00 
Rozpoczęcie warsztatów

 Magdalena Marczak-Makowska, Project Manager, Puls Biznesu 

09:00 
NOWELIZACJA PRAWA PRACY. Rewolucja czy reforma? O zmianach w prawie pracy w 2023 r.

 Paulina Grotkowska, Counsel w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

09:30 
Work-life balance i przejrzyste oraz przewidywalne warunki zatrudnienia

 Michał Olszewski, Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird, kieruje zespołem ds. imigracyjnych w

kancelarii 

▪ Zmiany w umowach na okres próbny i na czas określony

▪ Rozszerzone informacje o warunkach zatrudnienia – koniec z jednym wzorem dla wszystkich

▪ Prawo do dodatkowego zatrudnienia i bardziej przewidywalnych oraz bezpiecznych warunków pracy

▪ Nowe uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze – urlopy, zwolnienia od pracy i jej elastyczna organizacja

10:05 
4-dniowy tydzień pracy

 Paula Koczara, Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

▪ Główne założenia projektu 

▪ Nowe obowiązki pracodawcy 

▪ Skutki skrócenia czasu pracy w kontekście benefitu dla pracownika 

10:40 
Przerwa

10:55 
Przyszłość pracy zdalnej i pracy hybrydowej

 Paulina Grotkowska, Counsel w praktyce prawa pracy Bird & Bird 
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 Magdalena Profic, prawnik w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

▪ Praca zdalna, praca hybrydowa, okazjonalna praca zdalna – wypracowanie i wdrożenie docelowego modelu

▪ BHP na odległość – co się zmienia?

▪ Koszty pracy zdalnej – modele rozliczeń 

11:30 
Działalność konkurencyjna wobec pracodawcy

 Paula Koczara, Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

▪ BHP na odległość – co się zmienia?

▪ Koszty pracy zdalnej – modele rozliczeń 

12:05 
Kontrola trzeźwości i środków odurzających; aspekty prawno-pracownicze

 Paula Koczara, Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

▪ Kogo, na co i kiedy można kontrolować?

▪ Skuteczne wdrożenie zmian – polityki, procedury, inne obowiązki

▪ Odpowiedzialność za naruszenia

12:40 
Ustawa o sygnalistach

 Paula Koczara, Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

 Magdalena Profic, prawnik w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

▪ Cel ustawy – główne założenia projektu 

▪ Nowe obowiązki pracodawców 

▪ Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 

▪ Kiedy ustawa wejdzie w życie?

13:15 ‑ 13:45 
Przerwa

13:45 
Ustawa o związkach zawodowych

 Paula Koczara, Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

▪ Rozszerzenie obowiązku informacyjnego pracodawców 
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14:20 
Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce - zmiany legislacyjne i planowane nowe regulacje

 Michał Olszewski, Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird, kieruje zespołem ds. imigracyjnych w

kancelarii 

 Bartosz Abramowicz, konsultant ds. imigracyjnych w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

▪ Ewolucja zasad zatrudniania obywateli Ukrainy na podstawie tzw. specustawy z uwzględnieniem praktycznych

doświadczeń 

▪ Zatrudnianie cudzoziemców na zasadach ogólnych - wyzwania dla przedsiębiorców 

▪ Zasady i pomysły przewidziane w projekcie nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

15:00 
Zakończenie warsztatów

 Magdalena Marczak-Makowska, Project Manager, Puls Biznesu 
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PRELEGENCI 
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Bartosz Abramowicz
konsultant ds. imigracyjnych w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

Doradza klientom od 2016 roku. Specjalizuje się w polskim prawie imigracyjnym.

Wspiera przedsiębiorców w kwestiach prawno-administracyjnych związanych

z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Ma doświadczenie w pracy

na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych, w tym związanej z zatrudnianiem

cudzoziemców wysoko wykwalifikowanych z branży IT. Udziela bieżącego wsparcia

informacyjnego w zakresie toczących się postępowań urzędowych. Przed dołączeniem

do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywał w Wydziale Spraw Obywatelskich

i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz w działach HR dwóch

międzynarodowych korporacji z siedzibą w Polsce, posiadających duży wolumen

zatrudnionych pracowników, w tym licznych cudzoziemców. Jest absolwentem

Stacjonarnego Studium Doktoranckiego Socjologii oraz zarządzania i marketingu

na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje w języku polskim i angielskim. 

Paulina Grotkowska
Counsel w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

Paulina jest adwokatem z przeszło dziewięcioletnim doświadczeniem zawodowym

w zakresie doradztwa dotyczącego indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy.

Brała udział w transakcjach fuzji i przejęć, wprowadzaniu spółek na giełdę, projektach

restrukturyzacyjnych zakładów pracy, analizując m.in. zgodność działalności

przedsiębiorców z wymogami prawa pracy, doradzając w kwestiach związanych

z transferem zakładów pracy, zwolnieniami grupowymi, programami dobrowolnych

odejść oraz alokacją wewnętrzną. Doradza również klientom we wszelkich sprawach

związanych z bieżącą działalnością spółek, w szczególności związanych

z zatrudnieniem kadry menedżerskiej oraz delegacją do pracy zagranicę. Posiada

bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych

z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ukończyła Wydział Prawa

i Administracji Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentką

Wydziału Law and Government, Dublin City University w Dublinie. Przebywała

na praktyce w Biurze Rzeczników Patentowych „Merrion Legal Trade Marks Agents”

w Dublinie. Jest autorem licznych publikacji oraz prelegentem na konferencjach

i seminariach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Pracuje w języku

polskim i angielskim. 
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Paula Koczara
Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

Doradza klientom od 2011 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących

indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada także doświadczenie

w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym obsłudze procesów

zbiorowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wspiera przedsiębiorców

w bieżącym doradztwie związanym z prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem

kształtowania polityk wynagradzania, benefitach pracowniczych, zgodności

z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu. Posiada

doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z projektami restrukturyzacyjnymi

i zwolnieniami grupowymi, prawno-pracowniczymi aspektami połączeń spółek,

negocjacjami porozumień grupowych i prowadzeniem sporów zbiorowych. Przed

dołączeniem do Bird & Bird zdobywała doświadczenie w polskich kancelariach

prawnych. Poprzednio pracowała w renomowanej butikowej kancelarii prawa pracy.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu oraz polityki społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym

w Poznaniu, gdzie ukończyła także studia doktoranckie na kierunku ekonomia.

Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ekonomicznym aspektom

ubezpieczeń społecznych. Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych

w Poznaniu. Pracuje w języku polskim i angielskim. 

Michał Olszewski
Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird, kieruje zespołem ds.
imigracyjnych w kancelarii 

Doradza klientom od 2011 r. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, w tym

między innym w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, zatrudniania pracowników

tymczasowych oraz cudzoziemców, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz

stosowania przepisów o czasie pracy. Ma doświadczenie w prowadzeniu sporów

sądowych z zakresu prawa pracy, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.

Przed dołączeniem do Bird & Bird swoje doświadczenie zdobywał pracując w polskich

kancelariach prawnych oraz ostatnio, jako in-house w międzynarodowej firmie. Michał

jest adwokatem, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie

Warszawskim. Pracuje w języku polskim, angielskim i niemieckim. 
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Magdalena Profic
prawnik w praktyce prawa pracy Bird & Bird 

Magdalena doradza klientom od 2021 r. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze

przedsiębiorców w zakresie prawa HR, w tym z zakresu indywidualnego i zbiorowego

prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz procesowego prawa pracy. Doradza

przedsiębiorcom w kwestiach związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem

pracowników, przeprowadzaniem postępowań wyjaśniających oraz wdrażaniem

regulaminów i polityk wewnątrzzakładowych, w tym m.in. regulaminów dotyczących

wynagradzania oraz premiowania pracowników. Ponadto wspiera przedsiębiorców

w sporach pracowniczych na wszystkich etapach postępowań. Interesuje się kwestie

związane z compliance, sygnalistami oraz employer branding. Ma doświadczenie

w prowadzeniu szkoleń dla pracodawców związanych z szeroko rozumianą tematyką

prawa pracy. Jest współautorką wielu publikacji z tego zakresu. Przed dołączeniem

do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących polskich

kancelariach prawnych. Pracuje w języku polskim i angielskim. 

mailto:m.marczak@pb.pl
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Cena
NOWELIZACJA PRAWA PRACY '23
28 lutego 2023, online

450 zł netto od 2023-02-28 do 2023-02-28

 Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Dane do faktury

 

 

 

 

 

 

firma 

osoba fizyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Regulamin_wydarzen_platnych_18102022_pdf.pdf" target="_blank">Regulaminem</a>

wydarzenia i akceptuję jego treść.  

Chcę wiedzieć pierwszy i otrzymywać Newsletter Konferencje "PB" od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) na zasadach określonych w „Regulaminie serwisów

internetowych Bonnier Business Polska”.  

Chcę być na bieżąco! Zgadzam się na otrzymywanie od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) e-maili z informacjami o promocjach i ciekawych ofertach jego

produktów i usług.  

Chcę wiedzieć więcej! Zgadzam się, by dzwonił do mnie przedstawiciel wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) i informował mnie o promocjach i ciekawych ofertach

jego produktów i usług.  

Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji konferencji oraz w celach marketingowych na

podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej

RODO <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf" target="_blank">Zobacz więcej</a>   

 Pieczątka i podpis
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Podaj e‑maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e‑mail

z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych

przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.

Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania

materiałów szkoleniowych z wydarzenia. 

1. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

2. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon
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Regulamin uczestnictwa w konferencjach, warsztatach, szkoleniach płatnych organizowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

1. Organizatorem warsztatów/konferencji/szkoleń płatnych („Wydarzenia”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000024847, NIP: 113-01-55-210, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 PLN („Organizator”).

2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi za udział jednej osoby w Wydarzeniu („Cena”) określane są każdorazowo na dedykowanej stronie Wydarzenia („Strona Wydarzenia”) w

informacjach ogólnych dotyczących Wydarzenia lub innej sekcji wg wyboru Organizatora. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, a w przypadku konferencji stacjonarnych

także przerwy kawowe, lunch. Wszelkie inne koszty niewskazane przez Organizatora (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik Wydarzenia pokrywa we własnym zakresie. W

przypadku Wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej cena obejmuje wyłącznie prelekcje oraz materiały szkoleniowe. Płatności należy

dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany każdorazowo na Stronie Wydarzenia z uwzględnieniem informacji wskazanych przez Organizatora na fakturze pro forma lub

na fakturze VAT.

3. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Organizatora i zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia (tj. www.konferencje.pb.pl lub innej

wskazanej przez Organizatora) („Zgłoszenie”) i zatwierdzenie Zgłoszenia poprzez aktywowanie dedykowanego przycisku „Zarejestruj z obowiązkiem zapłaty” lub pobranie, wypełnienie i

odesłanie podpisanego przez osoby uprawnione (w formie papierowej lub skanem na adres e-mail Organizatora) formularza w formacie .pdf zamieszczonego na stronie internetowej

Wydarzenia, jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem przez podmiot wskazany w Zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający umowy, której przedmiotem jest umożliwienie osobom

wskazanym w Zgłoszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu. Na podstawie Zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu fakturę pro

forma płatną w terminie siedmiu (7) dni od daty Zgłoszenia.

4. Biorąc pod uwagę fakt, że Zgłoszenie dokonywane może być przez osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz innych osób, osoba zgłaszająca zobowiązana jest w trakcie dokonywania

Zgłoszenia do potwierdzenia stosownego upoważnienia. W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zgłoszenia.

5. Osoba dokonująca Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury Zgłoszenia. Szczegółowe warunki Zgłoszenia, sposób postępowania w

trakcie i po dokonaniu Zgłoszenia oraz zakres wymaganych oświadczeń osoby zgłaszającej oraz osób zgłaszanych Organizator określa w interaktywnym formularzu Zgłoszenia

zamieszczonym na Stronie Wydarzenia.

6. O rezygnacji z udziału w Wydarzeniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl.

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający zostanie

obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość 30% Ceny. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku dokonania Zgłoszenia w terminie późniejszym niż na

dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden (21) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Wydarzenia, podmiot zgłaszający

zostanie obciążony pełną Ceną.

9. Nieodwołanie Zgłoszenia lub niewzięcie udziału w Wydarzeniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty Ceny.

10. Niedokonanie wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie wskazanym w pkt 4 powyżej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu. Niedokonanie

wpłaty kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu nie wyłącza prawa do stosowania przez Organizatora uprawnień z pkt 9 i 10 Regulaminu.

11. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w Zgłoszeniu, w Wydarzeniu wzięła udział inna osoba wskazana przez podmiot zgłaszający. O zmianie, podmiot zgłaszający informuje

Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora: konferencje@pb.pl nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Wydarzenia.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Wydarzenia, w szczególności polegającej na zmianie godziny danego wystąpienia, zmianie osoby prowadzącej lub zmiany

lokalizacji Wydarzenia, jak również do odwołania Wydarzenia.

13. W przypadku odwołania Wydarzenia uiszczona Cena lub jej część zostaną zwrócone lub –za zgodą podmiotu zgłaszającego–przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa winnym

Wydarzeniu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia. W przypadku braku akceptacji nowej daty Wydarzenia, podmiotowi zgłaszającemu, który opłacił Cenę, Organizator

zwraca Cenę w pełnej wysokości.

15. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Wydarzeniem („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku

z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego uczestnika Wydarzenia.

16. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w ust. 17

Regulaminu.

17. Zgłaszający zobowiązany jest poinformować uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia -w celu informacyjnym -za

pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Brak zgody uczestnika zgłaszanego do wzięcia udziału w Wydarzeniu na powyższe czynności wyklucza możliwość wzięcia udziału w

Wydarzeniu. Organizator może zamieścić utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących

ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

18. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu przez osobę zgłaszającą lub podmiot w imieniu którego

osoba zgłaszająca działa.

19. Organizator udziela osobie dokonującej Zgłoszenia oraz uczestnikowi Wydarzenia rabatu w wysokości co najmniej 5% na rejestrację na organizowane, w ciągu roku od daty Wydarzenia,

jego kolejne edycje lub konferencje, warsztaty, szkolenia płatne związane tematycznie z Wydarzeniem. Celem skorzystania z rabatu uprawniony wprowadza przekazany przez

Organizatora kod rabatowy podczas rejestracji. Rabat naliczy się automatycznie. Kod rabatowy będzie przesyłany przez Organizatora – na adres e-mail osoby dokonującej Zgłoszenia

oraz uczestnika Wydarzenia podany w formularzu rejestracyjnym na Wydarzenie – w zaproszeniu na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane

tematycznie z Wydarzeniem. Kod rabatowy jest aktywny do upływu wskazanego terminu rejestracji na kolejną edycję Wydarzenia lub konferencję, warsztat, szkolenie płatne związane

tematycznie z Wydarzeniem. Rabat dotyczy każdego uczestnika zgłaszanego przez osobę uprawnioną do rabatu. Rabat łączy się z innymi rabatami, chyba że Organizator postanowi

inaczej, o czym uprawniony zostanie poinformowany w zaproszeniu.
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20. Jeśli osoba dokonująca rejestracji wyraża bądź utrzymuje wyrażone uprzednio zgody marketingowe na kontakt e-mailowy oraz telefoniczny otrzymuje 5% stałego rabatu na dokonywane

przez siebie rejestracje na płatne Wydarzenia organizowane przez Organizatora i ogłaszane (oferowane) poprzez dedykowany Wydarzeniom serwis internetowy działający pod adresem:

www.konferencje.pb,.pl (do momentu wycofania zgód lub jednej ze zgód). Rabat ten łączy się z innymi. Weryfikacja następuje w czasie rzeczywistym na podstawie podanego w Zgłoszeniu

adresu e-mail osoby zgłaszającej. Rabat naliczany jest automatycznie. Prawo do rabatu przysługuje wyłącznie osobie dokonującej rejestracji (dokonującej Zgłoszenia) i dotyczy danego

Zgłoszenia bez względu na liczbę uczestników rejestrowanych przez osobę dokonującą rejestracji i uprawnioną do otrzymania rabatu.

21. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

21.1.1 dostęp do Internetu,

21.1.2 urządzenie końcowe,

21.1.3 zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych,

tekstowych, wideo itp.).

22. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje

informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu

23. Organizator Wydarzenia odbywającego się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

23.1.1 problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,

23.1.2 niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,

23.1.3 niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez uczestnika Wydarzenia w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu,

23.1.4 wady sprzętu komputerowego uczestnika Wydarzenia,

23.1.5 brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie uczestnika Wydarzenia

23.1.6 nieprawidłową obsługę aplikacji przez uczestnika Wydarzenia,

23.1.7 innymi okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Wydarzeniu niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.

24. W przypadku Wydarzeń stacjonarnych, w sytuacji wprowadzenia, aktami władzy państwowej lub lokalnej na terenie kraju lub jego części, ograniczeń, a także wytycznych właściwych

służb, instytucji oraz innych podmiotów realizujących ustawowe obowiązki, które wpływałyby na sposób organizacji Wydarzenia, Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia

dodatkowych wymagań dla uczestników Wydarzenia celem zapewnienia ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa. Organizator powiadomi uczestników Wydarzenia, na adres e-mail podany

w zgłoszeniu rejestracyjnym, o dodatkowych wymogach uczestnictwa oraz konieczności potwierdzenia ich akceptacji w terminie wskazanym w przesłanej wiadomości. Organizator

zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do uczestnictwa w Wydarzeniu osób, które nie wyrażą zgody na przestrzeganie wymogów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

25. Osoba dokonująca Zgłoszenia podejmując czynności w celu dokonania Zgłoszenia potwierdza, że dane zgłaszanego uczestnika są prawdziwe, a osoba zgłaszana do wzięcia udziału w

Wydarzeniu wyraziła zgodę na dokonanie Zgłoszenia z uwzględnieniem jej danych osobowych. Po dokonaniu zgłoszenia osoba, której dane w nim wskazano, zostanie poinformowana o

tym kto dokonał Zgłoszenia oraz jakie dane zostały wskazane z prośbą o ich potwierdzenie.

26. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany, z zastrzeżeniem że dokonane zmiany obowiązują

od chwili ich przekazania do publicznej wiadomości.
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